
Een lieve moeder, zorgzaam en ook sterk.
Stond altijd klaar, verzette bergen werk.
Wat blijft is de herinnering
Vol warmte, dankbaarheid en waardering.

Mevrouw

Margaretha DRIESEN
(Guillaumine) 
echtgenote van wijlen de heer
Joseph (René) JAMAER 

Geboren te Hoeselt op 27 augustus 1933 en zachtjes thuis 
overleden, omringd door haar geliefden op 6 mei 2021,
gesterkt door het sacrament der zieken.

Ingevolge de huidige maatregelen (Covid 19) zal de uitvaartplechtigheid 
in intieme familiekring plaatsvinden in de parochiekerk Sint-Gertrudis
te Riksingen op dinsdag 11 mei 2021, waarna we Guillaumine te
ruste leggen bij haar echtgenoot René in de grafkelder op het
kerkhof van Sint-Huibrechts-Hern.

Dit melden u met droefheid:

Johny en Gisèle JAMAER - BAILLIEN 
 Tom en Annelies JAMAER - NULENS 
  Lize
  Wout *
  Laure 
 Steve en Mieke HAESEN - JAMAER 
  Sam
  Lou 
Gino en Gerdy JAMAER - BAPTIST
 Jan en Annelies JAMAER - KEPPERS 
  Ella 
  Kato 
 Jan en Anne CLEUREN - JAMAER
  Fran 
   

                     haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

Delen mee in dit verlies:

haar schoonzussen, neven en nichten 

de families DRIESEN - NELISSEN en JAMAER - CLOOSEN 

Dank aan haar huisarts Dr. Frank Moermans; 
thuisverpleging Kelly, Anja en Martine;
Familiehulp, kinesitherapeuten Evi en Kasper;
Logopediste Brenda.

Uw medeleven betuigen kan:
schriftelijk naar uitvaartcentrum Hayen, Bilzersteenweg 31, 
3730 Hoeselt met vermelding Guillaumine Driesen
of online www.uitvaartcentrumhayen.be
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